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                             ΑΘΗΝΑ 12 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2021                                                                                                       

     
 
  ΠΡΟ: Π.ΟΜ.ΕΝ./ Αληηπξνεδξία Δηνηθεηηθψλ Θεκάησλ 
 
 ΘΕΜΑ: Δηαρσξηζκφο Καηεγνξίαο Τπαμησκαηηθψλ 
 

1. Η Γξακκαηεία ΕΠ.ΟΠ/ΠΟΜΕΝ, ζαο κεηαθέξεη θαηφπηλ παξαπφλσλ απφ 
ζπλαδέιθνπο ηνπ ζεζκνχ καο, ην θιίκα ηεο έληνλεο δπζαξέζθεηαο θαη απνγνήηεπζεο 
πνπ επηθξαηεί ζηηο ηάμεηο ηνπ, αλαθνξηθά κε ηνλ δηαρσξηζκφ θαη απνθιεηζκφ πνπ 
πθίζηαηαη ν ζεζκφο ησλ Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ πξνέιεπζεο ΕΠ.ΟΠ, ζχκθσλα κε 
έγγξαθν πνπ δηαθηλήζεθε ζηηο ππεξεζίεο θαη αθνξά ηε δηεμαγσγή ρνιείνπ 
Πιεξνθνξηψλ (Low Level Humint). Πην ζπγθεθξηκέλα νη βαζκνί πνπ κπνξνχλ λα 
ζπκκεηάζρνπλ μεθηλνχλ απφ απηφλ ηνπ Επρία πξνειεχζεσο ΜΤ ή ΕΜΘ θαη 
θαηαιήγεη ζε απηφλ ηνπ Σρε.  

 

            2. Όπσο αληηιακβάλεζηε κε γλψκνλα φηη ν αξραηφηεξνο ΕΠΟΠ Επρίαο κεηξά 

πεξηζζφηεξα απφ 19 έηε ππεξεζίαο θαη κάιηζηα ηα 5 απφ απηά ζην θαηερφκελν βαζκφ 

ηνπ Επρία, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία αηζζήκαηνο δηάθξηζεο θαη ζχγρπζεο 

κεηαμχ ησλ Τπμθψλ, θαζφηη ζην ζπγθεθξηκέλν  έγγξαθν ε πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο 

αλαθέξεηαη ζε Τπμθνχο άιιεο πξνέιεπζεο εθηφο ησλ ΕΠΟΠ. Επηζεκαίλεηαη φηη 

Επρίαο πξνειεχζεσο ΕΜΘ δελ πθίζηαληαη θαζφηη ν λεφηεξνο εμ απηψλ θέξεη ην βαζκφ 

ηνπ Αιρία. Σν γεγνλφο απηφ θαζ’ απηφ, ζπληζηά ηεξάζηηα αδηθία θαη άληζε 

αληηκεηψπηζε, ελάληηα ζε Μφληκν πξνζσπηθφ πνπ αλήθεη ζην ψκα ησλ 

Τπαμησκαηηθψλ. Η αληηκεηψπηζε απηή πνιιέο θνξέο θαηαιήγεη θαη ζε πξνζσπηθφ 

επίπεδν ηφζν κεηαμχ ησλ Τπμθψλ φζν θαη αλάκεζα ζε πξντζηακέλνπο θαη 

πθηζηακέλνπο, θαηλφκελν πνπ επεξεάδεη έληνλα ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ ζπλαδέιθσλ 

καο ζε ζρέζε κε ηελ ςπρνινγία θαη ηελ απφδνζε ηνπο ζηελ εξγαζία. 

 

          3. Πξέπεη λα θαηαζηεί ζαθέο ζε φια ηα θιηκάθηα ησλ Δθζεσλ θαη Δλζεσλ ηνπ 

ΓΕ, φηη ηα ζηειέρε ηνπ ζεζκνχ ΕΠΟΠ απνηεινχλ δπλακηθή δνκή ησλ Ελφπισλ 



 

Δπλάκεσλ, είλαη Μφληκν πξνζσπηθφ θαη δηθαηνχληαη ίζεο κεηαρείξηζεο κε ηνπο ινηπνχο 

ζπλαδέιθνπο Τπαμησκαηηθνχο. Σα παξαπάλσ, δχλαληαη λα επηθέξνπλ ηνλ δηραζκφ 

κεηαμχ ησλ Τπαμησκαηηθψλ ζηηο ηάμεηο ηνπ Ε, δεδνκέλνπ φηη ν δηαρσξηζκφο θαη 

απνθιεηζκφο ησλ Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ πξνέιεπζεο ΕΠΟΠ πνπ γίλεηαη θαηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε δηεμαγσγή εθπαηδεπηηθψλ ζρνιείσλ, είλαη ηεξάζηηνο θαη πνιιέο 

θνξέο κε αλεθηηθφο.  

 

           4. Η Γξακκαηεία ΕΠ.ΟΠ/Π.ΟΜ.ΕΝ., αλαδεηθλχεη κία θαηάθνξε αδηθία πνπ 

πθίζηαληαη ζπρλά ηα ζηειέρε ηνπ Θεζκνχ ησλ ΕΠ.ΟΠ, ζπγθξηηηθά κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο Τπμθνχο άιισλ πξνειεχζεσλ. Όινη καδί αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ 

Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ θαη επηζεκαίλεη φηη ηα ζηειέρε ηνπ ζεζκνχ ησλ ΕΠΟΠ 

αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ θαη δελ αλέρεηαη ηνλ 

δηαρσξηζκφ. Η Οκνζπνλδία θαη ε Αληηπξνεδξία Δηνηθεηηθψλ Θεκάησλ πξνο ηηο νπνίεο 

απνζηέιιεηαη ην παξφλ έγγξαθν παξαθαινχληαη γηα ηηο θαηά ηηο θξίζεηο ηνπο ελέξγεηεο 

πξνο ηελ ηξαηησηηθή θαη Πνιηηηθή Ηγεζία. 
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